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Fodring af fugle

Tove Harder er død

Er en stor fornøjelse for mange , men ikke for vandet i Voldgraven, og det liv som forsøger at overleve der. Meget brød
bliver ikke spist men synker ned i vandet og 1 kilo franskbrød forurener lige så meget som 100 liter kloakvand. Det
er hård kost for livet i vandet. Fuglene er heller ikke skabt
at spise insekter eller planter.
Det er en rigtig god ide hvis man sørger for at fodre oppe på
land og så tager det brød med sig, som ikke er blevet spist,
da man ellers risikerer at det til trækker rotter.
Altså lidt fuglefrø og ingen brød i Voldgraven.

Fra alle os som kendte dig, kære Tove Harder, gamle
globetrotter og meget mere. Du blev kun 63 somre. Dit
lyse sind og dit gode humør vil altid huskes fra syd til
nord, og vil være i vore hjerter på denne jord

Vagthuset i kulturnatten

Kvindelige Kunstnere holder åbent
hus i Statens Værksteder for Kunst
I weekenden d. 29.-30. september afholder foreningen
Kvindelige Kunstneres Samfund et symposium under titlen
Come ON. Som en del af symposiet er der åbent hus søndag
eftermiddag d. 30. september fra kl.13-17.

Miljøbilen

kommer den 15. oktober på Torvet kl.19 til 20.

Christianshavnermøde

Er du tilfreds med den behandling din sag har fået i kommunen? Kommunens ombudsmand kommer til Lokaludvalgets månedlige christianshavnermøde,
onsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Beboerhuset sal

Kulturnatten
oktober, se bagsiden

fredagen før efterårsferien, den 12.

Program for åbent hus
Kl. 13.00 - 17.00
Mød Kvindelige Kunstneres Samfund
Kl. 13 – 14.30
“Det stærke køn” ved Cirkus Panik
Kl. 15.00 - 17.00
Koncert: Sophisticated Ladies feat. Christina Dahl

Christianshavns Lokalhistoriske Forening holder naturligvis
også åbent i det lille Vagthus i Torvegade 75 på Kulturnatten
12. oktober mellem 18.00 - 22.00. Du kan blive introduceret
til foreningens arkiv og til kort og billeder og til medlemmernes lange erfaringer med livet på Christianshavn. Du
kan også være med til selv at fortælle dine historier fra bydelen eller stille spørgsmål, som vi sammen kan prøve at løse.
Aftenen program starter kl. 20,00, hvor Jane Lytthans vil
fortælle om øge-- og kælenavne og andre historier på Christianshavn i ca. 45 min.
Kl. 21.00 vil
badeanstalt Helgoland blive vist i ca. 45 min.

Strandgade 27B, 1401 København K.
Læs mere om KKS og symposiet på www.kks-kunst.dk
Velkommen, Kvindelige Kunstneres Samfund

Søndagsåbent på Biblo

Kære Lokaludvalg!
Jeg er meget, meget beæret og helt utrolig taknemmelig
over at modtage jeres pris - det er næsten for meget at
lægge på mine skuldre.

Hér er folk som dag efter dag, år efter år, åbner dørene
mod gaden og tilbyder et frirum med mad, varme, samvær
og måske et godt råd, hvis der er behov for det.

Jeg opfatter det som et kæmpe,
positivt skulderklap som jeg bare
må dele med de mange andre der
ligesom jeg og sammen med har
været optaget af Christianshavns ve
og vel gennem årene i og omkring
lokalrådet og senere lokaludvalget.

...hurra, hurra, nu ved jeg hvor jeg skal gnave på grå og sure
søndage: Der er igen søndagsåbent på Christianshavns
Bibliotek den 7 oktober kl. 12-16.

Bare for at nævne nogle af dem,
tænker jeg på alle de der har været

L

æserbreve og -fotos

”Sikker skolevej”, ”Busslusens

Vi modtager meget gerne uopfordrede læserindlæg, disse
må dog max. være på 1.500 anslag, inklusive mellemrum. Er de
længere risikerer man at redaktionen redigerer.
Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i helt
almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent linieskift
ved nyt afsnit. Er indlæggene lay-outet i en eller anden grad,
kan det give store problemer, da vi har nogle spalterammer
som skal overholdes.
Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb på navngivne medborgeres private forhold, men gerne politisk debat,
meningsudvekslinger, oplysninger om forhold der forekommer
en urimelige osv, osv.

”Tilgængelighedsgruppen”,
”Foreningen mod Fejlplacerede
Højhuse” (FMFH), ”Lad
Havnen Leve” og senest ”Sikker
Prinsessegade” - plus mange andre.
Men altså mange, mange tak for
prisen og al æren.
Da jeg ikke er så god til det med
penge, sender jeg hele beløbet
foto: Marie Markus
videre til nogen der kan bruge
dem mere fornuftigt end jeg kan:
Lokaludvalgsformand, Poul Cohrt tv, har netop overakt prisen til Morten Lind.
Fedtekælderen, Frelsens Hærs
Og Jette Philipsen fra Lokaludvalgets Info-gruppe overrækker en smuk buket
Varemestue i Wildersgade,
Børnehjemmet CWIN ”Peace
Home” i Panauti i Nepal og endelig
Christianshavns Lokalråd, som i mange år har været en
i en bydel, hvor vi har hele to af den type steder!
af mine ”varmestuer”.

Christianshavneren
bydelsavis

Tusind tak, redaktionen

Produktionsplan 2012

Gode ønsker til jer alle!

Jeg er en stor beundrer af det varme sociale arbejde, som
både Fedtekælderen og Frelsens Hærs Varemestue yder.

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

jpeg og ikke under 1 megabyte.

Morten Lind

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt
Ole Ullby
Marie Markus(ansv.)
Jane Lytthans
Jette Nielsen
Bo Sørensen
Rigmor Winthrop
Villi Gardarsson

Avis
nummer

Deadline
annoncer

Deadline
stof

8 November 18. oktober
20. oktober
9 December 22. november 24. november

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og
Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Omdeles
26.+27. oktober
30. nov. + 1.dec.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.
Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk
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Christiansholm bliver ledig –
Hvad ønsker vi christianshavnere på Papir-Øen?
”Papir-Øen” - Christiansholm ejes af By og Havn, og der er 3
lejere på øen. Christiansholm er med sine ca. 20.000 kvadratmeter og beliggenheden en vigtig del af Christianshavn.
Øen ligger direkte over for det nye skuespilhus og Nyhavn,
og den har dermed en af de mest attraktive placeringer i
byen. Christiansholm er endvidere også et af By og Havns
bedste kort i slaget om Københavns fremtid.
De tre lejere på Christiansholm er Nettobådene, Canal
Tours samt Den Danske Presses Fællesindkøb (Papirlageret), og de er alle uopsigelige af Havn og By indtil udgangen af 2017. Nu har Papirlageret, som råder over mere
end 90% af Christiansholm, imidlertid opsagt sit lejemål
øen
i løbet af den kommende vinter, så Pressens Fællesindkøb
et ude omkring 1. April 2013.
Der er forlydende om at de to mindre lejere begge er blevet
tilbudt alternative lejemål længst ude på Holmen, og hele
Christiansholm kan derved blive tømt for lejere i løbet af
2013.
Lokaludvalget og Papir-Øen
Christianshavns Lokaludvalg besluttede før sommerferien
uden kendskab til denne seneste udvikling at nedsætte en
arbejdsgruppe, som skal skabe dialog mellem Lokaludvalget, borgerne på Christianshavn og forskellige interesser
om Christiansholms fremtid. Arbejdsgruppen arbejder i
øjeblikket på at skabe et overblik med ”de projektforslag”
der allerede er for Christiansholm.
MEN! Hvad mener vi Christianshavnere at PapirØen skal huse?
Lokaludvalgets borgermøde den 5. december vil have Christiansholm som tema for dialogen. Mød meget gerne op der
og kom med synspunkter på Øens fremtidige brug.
I lokaludvalgets arbejdsgruppe vil vi de kommende måneder arbejde på at dialogen mellem Lokaludvalget, Kommunen
og ejeren af Christiansholm bliver sat i højsædet og sørge
for at gode ideer og planer kommer frem i offentligheden.
DERFOR – send os gerne forslag om Christiansholm. Vi kan
eller
nås via Internettet
. Du kan
også sende dine synspunkter med et brev til Christianshavns
Lokaludvalg, Rådhuspladsen 77, 1550 København K.
Erling Ekegren, Christianshavns Lokaludvalg

Insula - En vision om Papirøen
af Michael Madsen, Holmen
På Papirøen eller Christiansholm kunne vi opføre et ejendomskompleks efter konceptet i det gamle Rom.
Omkring år 300 under Kejser Konstantin bestod Rom af
ejendomskomplekser kaldet insulaer, hvilket betyder ø. Her
boede borgere af forskellig social klasse sammen. I gadeplan
drev middelklassen erhverv, det kunne være købmænd,
håndværkere og udskænkningssteder, og de boede ofte i
forbindelse med forretningen. På første og anden etage var
lejlighederne store med højt til loftet, her boede de mere
velstillede familier, jo længere man kom op jo mindre blev
lejlighederne, de var uden indlagt varme og vand, og her
boede de fattigste.
På vores insula – Papirøen - er ideen et lokalmiljø, der
indeholder mange forskellige boligformer og liberale erhverv.
Vi forestiller os et sammenhængende ejendomskompleks
med gader, pladser og butikker hvor der tages stort hensyn
til lysindfald og gårdmiljøer. Der skal være små købmænd,
grønthandlere, cafeer, restauranter, havbad, bådpladser,
børnepasning osv.
Boligerne skal være for alle, unge som ældre, der kan være
kollegieværelser, ejerlejligheder og lejelejligheder til familier
med og uden børn og ældreboliger, hvor der er muligheder
for fællesspisning og andre aktiviteter.
Hele insulaen skal fungere som en stor symbiose, hvor de
mange aldersgrupper og erhverv kan have gavn af hinanden
i det daglige og skabe forskellige aktiviteter igennem alle
døgnets timer, så der altid er liv mellem bygningerne.

Adgangen er intet problem. Bemærk de stiplede linier som angiver de nye broer. Mangler der nu en til Operaen ?

FAKTA

Papirøen bliver ledig

Christiansholm
Størrelse 23.376 kvm

Kære Ayfer og Frank

Et af ganske få områder, der ejes af By & Havn, der igen
ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.).

På Lokaludvalgsmødet på Christianshavn i onsdags blev
det oplyst, at Danske Dagblade har opsagt sit lejemål på
Papirøen fra 1. januar 2013 eller kort tid efter.

Langt hovedparten af arealet anvendes af Den Danske
Presses Fællesindkøb til papirlager. En mindre del i hver
side har Canal Tour og Nettobådene som oplagsplads af
både. Alle har uopsigelig lejekontrakt indtil 31. marts 2017.
Det gamle materielhus og kedelhus ved Nettobådene regnes
for bevaringsværdigt.
I lokalplanen fra 2000 er området udlagt til boliger, til
serviceerhverv som hoteller, restauranter og udstillingsvirksomhed og til offentlige formål såsom museer og anden
kulturel virksomhed, maritime fritidsanlæg mv. Mindst 50
pct. af etagearealet skal være boliger.Bebyggelsesprocenten
må ikke overstige 150.
Der er foreslået en gang- cykelforbindelse i forlængelse
af Strandgade på Wilders Ø til Christiansholm og videre
til Dokøen.
Henning Larsens Tegnestue har for Borgerrepræsentationen i 1999 lavet en analyse, der placerer Christiansholm
som et af de mest interessante og værdifulde områder i
København, og at de derfor bør sikres til offentlige formål.
I tilknytning til analysen er forslag til bebyggelse af bl.a.
et nyt Byens Hus.
Kaldes for Papirøen, fordi hovedparten af øen er lejet ud
til Pressens Fællesindkøb, som har papirlager her. Op til
275.000 tons papir om året blev der i storhedstiden losset
her fra skib og kørt på lastbiler herfra gennem Prinsessegade. Lige nu er det mængden faldet til under en tredjedel,
og man har derfor helt opgivet fremover at få fragtet papir
til landet med skib.

På den baggrund vil jeg hermed stille følgende spørgsmål
til skriftlig besvarelse:
Hvor længe har de to forvaltninger, der jo er ansvarlige
for aftalerne med Mærsk og for byggeriet af broerne over
Inderhavnen og Christianshavns Kanal, vidst, at Danske
Dagblade ville opsige lejemålet længe før det ellers er blevet
oplyst til offentligheden og i de politiske udvalg på Rådhuset?
Kunne forvaltningerne have udvist rettidig omhu og have
undgået at bygge broer over Christianshavns Kanal med
den spærring af den fri sejlads til følge, som bliver tilfældet
med broerne?
Hvilke samtaler har borgmestre eller forvaltninger haft
med Danske Dagblade eller andre interessenter som havde
kunnet forhindre byggeriet af broerne over Christianshavns
Kanal, når man i stedet havde kunnet føre Inderhavnsbroen
over til Papirøen i stedet, som det også er foreslået af såvel
Enhedslisten som de lokale kræfter på Christianshavn?
Jeg ser frem til hurtig og fyldestgørende besvarelse, idet jeg
for en god ordens skyld skal gøre opmærksom på, at også
avisen Christianshavneren modtager kopi af denne mail
og vil modtage kopi af svarene, da de har stor interesse på
Christianshavn.
Med venlig hilsen
Morten Kabell
Medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

Kommunisterne ønsker billigboliger på Papirøen
Af John Poulsen

Kære overborgmester Frank Jensen

KPiD’s afdeling i Indre By og på Christianshavn har diskuteret den alvorlige boligsituation i København, hvor det
er umuligt for unge mennesker og arbejderfamilier at få en
bolig, de kan betale. Problemet er vokset med årene, fordi

Gennem aviserne har vi erfaret, at du vil arbejde for, at der
i perioden frem til 2025 bliver opført 9.000 billige familieboliger i København. Kommunisterne på Christianshavn kan
kun bakke op om dette initiativ, men vil samtidig opfordre

har partiafdelingen sendt nedenstående brev til Københavns
overborgmester Frank Jensen

da der er stort behov for almennyttige boliger, som familier
med almindelige indtægter kan betale.
I forbindelse med at Christiansholm, også kaldet Papirøen,
på Christianshavn i 2017 vil blive frigjort fra Pressens

Fællesindkøbs lejemål, vil vi pege på, at her er en oplagt
mulighed for at bygge billige boliger. I de sidste 20 år er der
kun blevet opført dyre ejer- og andelsboliger på Christianshavn og Holmen, og den udvikling mener vi bør ændres,
nu når Papirøen bliver ledig. Vi håber også, at der i den nye
lokalplan for øen bliver sikret, at bebyggelsesprocenter ikke
overstiger 150 %, og gerne mindre, sådan at vi ikke oplever
det samme....
fortsættes på næste side
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DEBAT og LÆS

Borgmesterbesøg på Torvet
de dårligt gående o.a.
et par gange om ugen
kunne få nogle af de
oplysninger om kommunens mange ”specialkontorer”, som er
så vanskelige for mange

-

...fortsat fra side 3

Kommunisterne ønsker
billigboliger på Papirøen
som på Krøyers Plads, hvor kommunen gav en tilladelse på
180 % for at redde NNCs dyre investering i grunden.
Endelig vil vi støtte ideen om, at der kommer en svømmehal
på området, som det længe har været et stort ønske blandt
befolkningen i kvarteret.
Med venlig hilsen
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD)
Christianshavn
Fra overborgmesteren er der kommet følgende svar:
Kære KPiD - Christianshavn
Tak for jeres henvendelse.
Jeg er glad for jeres opbakning til mit ønske om, at der
opføres 9.000 almene boliger frem mod 2025. Det er Borgerrepræsentationens målsætning, at 20 procent af boligmassen
i København består af almene boliger. I det netop indgåede
forlig om budget 2013 er S, SF, Ø, RV og LA enige om at
afsætte midler til opførelse af 725 almene boliger.
Med hensyn til Papirøen kan jeg oplyse, at den gældende
lokalplan for området giver mulighed for at opføre boliger,
serviceerhverv og offentlige formål, såsom museer og anden
kulturel virksomhed, maritime fritidsanlæg og andre sportsanlæg. Mindst 50 procent af etagearealet skal anvendes
til boliger.

Nina Thomsen, Sundhedsog Omsorgsborgmester og
forkvinde for SF-København
ønskede at se på livet på
Christianshavns Torv.
Hun kom dels fordi Christi an shavns L okal udvalg
(LU) i juni havde formidlet et brev til hele Borgerrepræsentationen fra en
borger, som fandt noget af
torvelivet lige broget nok
dels for at høre om Lus torvearbejdsgruppes nye plan
for Torvet.
Det var en rolig dag på Torvet, så det lykkedes torvearbejdsgruppen at få fortalt
om de gode forslag til et
både mere imødekommende
og et udvidet Torv. Således
foreslår torvearbejdsgruppen både at udvide Torvet
ved at inddrage Børnehusbroens vestre side til ophold
og til at genetablere den
meget savnede runde bænk.
Og kanalsiden udfor Torvet
foreslås også udvidet ved at
inddrage indkørselsvejbanen
fra Torvegade, således at vi
kan nyde den dejlige eftermiddagssol ved kanalen i
stedet for den kølige skygge
på Torvet.

også gjort opmærksom
på de tomme lokaler
omkring Torvet, som
måske kunne bruges
som væresteder på forskellige måder. Begge
forslag ville kunne opfylde nogle af Sundhedog Omsorgsforvaltningens fokusområder.

Borgmester Nina Thomsen på Torvet.

D er e r m ang e fo rsl ag i
gruppen til både at skabe
bænkemødesteder og meget
mere grønt på Torvet.
Torvearbejdsgruppen kunne
fortælle Nina Thomsen, at
vi arbejdede for et Torv for
alle, for der er en gammel
tradition for, at nogen bruger
Torvet som deres dagligstue,
med hvad det indebærer,
men også for at man handler
ind i butikkerne omkring
Torvet – og i den forbindelse
mødes man til en lille snak.

Foto: Marie Markus

Nogle dage kan den snak
blive afbrudt af megen støj
fra ”dagligstuen”, og det
kan skræmme nogen fra at
mødes på anden vis – men
arbejdsgruppens teori er:
Hvis vi skaber mange slags
mødesteder på det udvidede
Torv, vil der blive plads til
os alle.
Torvearbejdsgruppen foreslog samtidig, at borgmesterens forvaltning kunne
etablere et lille mobilt ”kontor” på Torvet, hvor bl.a.

Nina Thomsen tilbragte
ca. tre kvarter på at
høre om torveplanerne

og på at se på torvets dagligliv. Hun erklærede, at
hun virkelig ville tale med
sine partifæller, og at hun
ville støtte os så godt hun
kunne. Det håber vi, at hun
husker.
Torvearbejdsgruppens forslag vil komme i LUs kommende bydelsplan, som bliver færdiggjort i løbet af efteråret – og fremlagt i avisen
på et senere tidspunkt.
Jane Lytthans

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til den
fremtidige udvikling af Papirøen. By & Havn har den 11.
september 2012 meddelt, at de har modtaget en opsigelse af
Økonomiforvaltningen vil derfor tage kontakt til By & Havn
for at drøfte de fremtidige planer for Papirøen. Såfremt By
& Havn ønsker at udvikle området kan den formelle planproces påbegyndes:
1 Forudgående høring, 2 Startredegørelse, 3 Planforslag
Da der er mange interessenter i denne sag vil det være
nødvendigt at sikre en bred inddragelse af interessenterne.
Papirøen er et centralt beliggende område i byen, så Københavns Kommune vil arbejde for, at det bliver et område, der
vil bidrage positivt til udviklingen af København.
Med venlig hilsen
Frank Jensen

Vores gamle piletræ ved Laboratoriegraven
Nu kommer cykelmotorvejen og så må skønheden og historien vige. Bliver mennesket aldrig klogere.
Det lille foto viser træet, som det så ud i april i år. Mon det er det her kommunen mener med “Mobile træer”?
Hilsen Moster
fotos: Anne Poulsen (Moster) og Marie Markus

En økonomisk
spændetrøje virker
Amagerbrogade bliver ny strøggade
ikke
I foråret vedtog det folketinget at tilslutte Danmark
er medlemslandende til at
føre én økonomisk politik,
og ikke den, der på et givent
tidspunkt er bedst for det
enke lte land. D anmarks
tilslutning skete på trods af
massive folkelige røster, der
krævede en folkeafstemning. Folkebevægelsen mod
EU samlede en vigtig del af
sin e 24.554 underskrifter
for en folkeafstemning på
Christianshavn.
F i n an s t ra k t at e n e r e t
væs ent li gt in dgreb m od
muligheden for at føre en
selvstændig finanspolitik,
og bedre bliver det ikke,
hvis EU-toppens nuværende
ønske
en bankunion bliver realiseret. Allerede som tingene
er i dag, bliver den danske
et selvstændigt, demokratisk

land skal sendes til en overnational organisation for
godkendelse er det allerede
nået for vidt. Hvis yderligere
politik bliver indført, vil det
kun føre til, at landendes
økonomiske spændetrøje
bliver strammet. Det vil
ikke rette op på den alvorlige økonomiske krise, som
der først rettes op på, når
politikerne tør indrømme
og tage konsekvensen af,
at euroen som helhed er en
fejlkonstruktion.
Folkebevægelsen med EU›s
komite i Indre By og på
Christianshavn kan mødes
på gaden den 15. oktober.
Johanne Langdal Kristiansen

Talsperson for Folkebevægelsen mod EU og medlem
af komiteen Indre By/Christianshavn

København får en ny strøggade. Det fremgår af Københavns netop indgåede budgetaftale for 2013 mellem
Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre
og Liberal Alliance. 1. etape
af Amagerbrogade bliver de
næste år renoveret for 40
mio. kr. for at give bedre
plads til gående, cyklister
og brugere af den kollektive
trafik og mindre plads til
bilisterne.
”Amagerbrogade er blevet overset alt for længe. Vi
afsætter nu 40 mio. kr. til
at påbegynde arbejdet med
at skabe en attraktiv strøggade. Vi giver butikkerne og
de handlende bedre forhold
ved at give mere plads til
gående, cyklister og brugere
står for 80 pct. af indkøbene
i København, renoveringen
har været et stort lokalt
ønske. Jeg ser frem til at
udvikle en skræddersyet løs-

Lars Rimfalk Jensen.

ning til Amagerbrogade i samarbejde med handelslivet
og lokaludvalgene..... biltrafikken på Amagerbrogade reduceres” siger teknikog miljøborgmester Ayfer
Baykal (SF).
Renoveringen af Amagerbrogade vil samtidig give
bedre forhold for gadens op
mod 30.000 cyklister, når
cykelstierne bliver opgraderet til cykelsuperstier. Det
til at cyklen på strækningen. Desuden kan de mange
passagerer i byens travleste
buslinjer 5A og 350S se frem
til at komme hurtigere til og
fra arbejde, når bussernes
får nemmere ved at komme
frem i gaden.
”Det er med stor glæde vi
i Amager Øst lokaludvalg
erfarer, at der er indgået
en aftale om et forslag om
at forbedre forholdene på
Amagerbrogade. Amagerbrogade er blevet mere og

mere ufremkommelig for
alle. Det er afgørende at få
gjort noget ved den stigende
butiksdød. Løsningen er en
større fremkommelighed for
fodgængere og cyklister og
en regulering af den bilende
trafik,” siger formand for
Amager Øst lokaludvalg Ole
Pedersen
der i samarbejde med lokale
borgere og de erhvervsdrivende, findes den optimale
løsning, herunder at der
forsat gives mulighed for
biltrafik, samtidig med at
forhold for cykler og gående
forbedres. Der er ligeledes
vigtigt at der i de 2-3 år som
et sådant arbejde vil tag,
sikres ordentlige forhold til
forsatte indkøbsmuligheder,
således at vi ikke på sigt
mister øens handelsgade,
men derimod etablerer en attraktiv miljøprioriteret handelsgade,” siger formand for
Amager Vest Lokaludvalg
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Hvis man ikke kan få den
man elsker ....
.. Men det bliver svært, når
det gælder de nye broer over
havn og kanaler. Sidder netop og kigger på brobyggeriet af “Inderhavnsbroen”.
Det virker som en meget
voldsom og dominerende
konstruktion i forhold til,
at det skal være en gang
og cykelbro. Det skyldes
sikkert, at den skal kunne
åbnes med skydeklapper,
der i lukket tilstand trækker
voldsomt nedad. Gik en lille
tur og kiggede på broerne

over Christianshavns Kanal.
Store stålvægge er banket
ned i havnebunden, som fundament for de nye broer og
har reduceret indsejlingen
til kanalen med 50 %. Når
man tænker på hele processen omkring vedtagelsen af
projektet. Når man tænker
på Hr. Møllers gave, hvor
der igen og selvfølgeligt
fulgte ultimative krav med.
tallet af BR hoppede på. Når
man tænker på uviljen til

at se på de opstillede alternativer; tunnel fra Nyhavn/
Kvæsthusbroen til Holmen,
pendulfærgerne (det mest
projekt) eller i det mindste 1
bro over havnen- Kvæsthusbroen til Holmen. Løsninger,
der ville tilgodese alles behov, så bliver det svært at
elske den man får.
Morten Ulrik Pedersen
Strandgade 53. 2 th.

Cirkelbroen kunst eller Tivoli
Cirkelbroen over Christianshavns Kanal er en ’øjebæ’…..
Kanalforsnævring,
platforme kan være en sjov
idé, bortset fra at de spærrer
for sejladsen, men at placere
5 over 20 m høje ”juletræer”
med lys, på højde med de
omkringliggende bygninger,
illustrerende ”m aster og
rigning”, men som absolut
ingen funktion har, er hvad
jeg kalder øjebæ i en bydel
med gammel såvel som ny
harmonisk arkitektur, hvor
mange beboere har investeret millioner af kroner for
at leve.
Fundament til Cirkelbroen
Følger man debatten om
stier og broer i Københavns
Havn, som tilsyneladende
ikke skal anvendes til sit
oprindelige formål mere skibene, men udbygges med
boliger og erhverv, kan man
måske godt se idéen med
kommunens overordnede
plan.
Når dette er sagt, er det
skræmmende at konstatere,

foto: Marie Markus
at Nordea-fonden tilsyneladende har bestilt en bro af en
kunstner uden at forestille
på at levere en provokation,
da han hverken skal se på
eller leve med kunstværket
fremover.
Jeg ønsker ikke kunstnerisk censur og ikke et ondt
ord om kunstneren Olafur
Eliasson. De cirkelformede

Københavns Kommune og
Nordea-fonden deltager i en
provokation, og som fondens
bestyrelsesformand Mogens
Hugo har udtalt: ’Det er
jo et kunstværk, og det er
individuelt, hvordan kunst
opfattes’.
Nu risikerer beboerne en
tivolisering af området uden
skibe!
R. Zorn
Hammershøis Kaj 10
1402 Kbh K

IT er et godt supplement
Mange Ældre får problemer, når papirpost og menneskelig kontakt erstattes af digital post
og formularer på Internettet i 2014-15
af Mark Winthrop, næstformand, Christianshavns Ældreråd
IT er godt som supplement,
– men pas på når det bliver
en erstatning - Jacob Birkler:
Formand for Etisk Råd.
360.000 danskere over 65 år
har aldrig været på intertik. Der er meget stor forskel
på de Ældre – mens mange
er ganske godt kørende med
IT, er der mange andre, som
ingen erfaring eller interesse
har, i at bruge en computer.

besøge et lokalt kontor, hvor
ens sag blev behandlet. Så
blev sagsbehandlingen centraliseret i København og

pga. handicap el. lign., kan
fortsætte med at bruge papirpost i kontakten med
kommunen. Men er det nok?

I dag kan man dog opsøge
en af de tre Borgerservicekontorer og at tale med en
medarbejder, som dog alene
kan informere og rådgive
den Ældre om sagens gang
og hjælpe til med at udfylde
formularerne.

Alligevel skal 80% af alle
kontakter, borger og mynens og kommunens planer,
foregå via Internettet i 2015.
Allerede i 2014 skal al papirpost mellem borgerne, staten
og kommunerne, erstattes
med digitalpost.

Selvom man vil tilbyde kurser til de Ældre som ønsker
det, er det ikke gratis at
anskaffe en computer og en
Internet forbindelse i hjemmet. Det er heller ikke alle
som ønsker, eller er fysisk i
stand til, at bruge en offentlig computer på et bibliotek
el. et lign. offentligt sted.

En snak med et rigtigt menneske og tid til at afklare
synspunkter og indhente
oplysninger, kan aldrig erstattes af formularfelter.
Den tid og den utryghed, det
medfører at afklare og rette
misforståelser, kan koste
mere end man sparer.
Og har vi ikke alle sammen
oplevet at en medarbejder
vi snakker med i telefonen
el. på et kontor fortæller
os: ”jeg kan ikke finde de
oplysninger lige nu, for vores
systemer er nede i dag”?

Det kniber i forvejen for de
ældre, at komme til at snak
ke med en sagsbehandler,
hvis de har brug for det.
For få år siden kunne man

H eld igv is har Kø be nhavns Kommune for nyligt
besluttet at de borgere, som
ikke kan bruge en computer

Vi er allerede midt i en ny
tid, med ganske mange udfordringer. Det er vigtigt at
vi fortæller politikerne, at de
går for hurtigt frem hvis vi
oplever, at vi er utrygge ved
deres beslutninger.

foto: Marie Markus

Enhedslisten skaffer penge til
Christianshavns Torv
Christianshavns Torv skal
renoveres så det igen bliver
et attraktivt byrum. Det
budgetforhandlingerne
Slut med glatte ovenlysglas
og ind med torve-aktiviteter.
Sådan ser fremtiden ud efter
partierne bag budgetforliget
afsatte fem millioner kroner
til Christianshavns Torv:
- Christianshavns Torv har
ikke rigtig fungeret efter
metroen kom til. Derfor er
der nu afsat penge til at vi
igen kan skabe et torv, der
indbyder til ophold og kan
blive et samlingssted for
bydelen, siger Enhedslistens
Teknikordfører og christianshavner Morten Kabell.

Det nuværende ovenlys på
pladsen dækkes til og får almindelig pladsbelægning ovenpå. Til gengæld etableres
der nyt ovenlys på pladsens
nordvestlige hjørne, som
man kan sidde på.
I forbindelse med ændring
af stationens ovenlys, fores-

lås pladsen omlagt med bl.a.
ny cykelparkeringsløsning.
Skulpturerne og pladsens
øvrige inventar inddrages i
en løsning, der forbedrer de
eksisterende funktioner og
muliggør øgede torveaktiviteter på pladsen.
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Poul

Herunder: Lokaludvalgsformand, Poul Cohrt har netop
overrakt Lokaludvalgets Havnens Pris til Morten Lind
og nu er han vist i gang med at beskrive prisens størrelse

fotos fra Christianshavnerdagen på
denne side: Villi Gardarsson

Julius Lund overækker et gavekort fra
Lokaludvalget til
Christianias Hestepiger som tak for at
de kommer med deres
heste og giver børnene
en ridetur

Herunder:
Christianshavns Bibliotek
kom med campingvognen
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Multihal på Arsenaløen15. september
-

tekst og foto: Asbjørn Kaasgaard

C.I.K.s Børnegymnastik ledet af Jonna Børger
lavede en hel forestilling
fotos fra Christianshavnerdagen på
denne side: Marie Markus
Til højre herfor: Ved A/B Halvtolvs
bådehus kunne man få en prøvetime
i kajaksejlads

Status omkring
broerne

C.I.K. s fodbolddr enge
får overrakt
Chri sti anshavnerda gs
p o ka l e n f r a
Søværnets
Officersskole
(Søkadetterne)

-

En brandslukningøvelse
var et meget
populært
indslag:
først var der
masser af ild,
brandmanden
kom med sit
brandtæppe
og til sidst
var der
kun røgen.
Tak til
Københavns
Brandvæsen

Poul Cohrt

Hvad kan Du bruge Cafe Høvlen til?
Quizaften den 1. mandag i hver måned kl. 19.30
Billard, rafling, skak og backgammon
TV - Fodbold og andre sportsbegivenheder
Familie og firmafrokost - vi bestiller maden
Bestillinger til julefrokost modtages

C.I.K.s fodboldungdom,
bemærk de nye T-shirts
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Frisøsalon
med
net
adgang

Vi har en 100årig
i blandt os…

-

Kirkens Korshærs varmestue
Fedtekælderen lukket igen.
Genåbner lige i tide til at fejre
Kirkens Korshærs 100 års fødselsdag den 12. oktober

-

Finn Slumstrups bog om Kirkens Korshær

-

De bedste hilsner Mette/ salon Yberstr@ssen

-

-

Tekst og foto: Marie Markus

LAGKAGEBAGEREN

Der var
jublende
gensyn og
inspektion af
drivhus
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Skrædderiet i Brobergsgade
I Brobergsgade, denne lille gade mellem Burmeistersgade
og Overgaden Oven Vandet, ligger der i nummer syv et
skrædderværksted. Det er Helle Schaumburg-Müllers
”Skrædderi Farve og Stil”. Det kalder hun sit værksted,
fordi hun ikke alene syr tøjet men også vejleder i stofvalg,
farver, stil og snit.
Helle Schaumburg-Müller fortæller, at hun har syet,
strikket og hæklet fra hun kunne holde på nålene. Siden
har hun uddannet sig i en blanding af design- og skrædderuddannelse. Hun har tidligre arbejdet som free-lance teatHun åbnede værkstedet i
Brobergsgade i 1995 og har
stadig kunder, der er fulgt
med gennem alle årene.
Imidlertid har hun i en årrække været travlt optaget
af undervisning på en privat
Designskole. Dette har betydet, at hun nogen gange har
måttet sige nej til rigtig spændende opgaver i værkstedet. Men nu har jeg besluttet,
at værkstedet skal have første
prioritet og er stoppet med at
undervise, siger Helle.
Men det har været dejligt at
undervise, fantastisk at bruge
min kunnen på den måde, og
at få lov til at undervise i et fag, som jeg selv synes er så
spændende. Dér har min egen uddannelse og erfaringer
også været vigtige, da det har været en kompetencegivende
uddannelse.
Skræddersyet
…hvad vil det egentlig sige? Skræddersyet tøj, siger Helle,
det er tøj der kan bruges mange gange og stadig bevare
formen. Det ligger i den omhyggelige forarbejdning, viden
om hvilke modeller,der egner sig til stoffet, og kendskab
til hvordan man syr i lige netop denne type stof, om der
skal foer i osv.
Foer, det får rigtig meget skræddersyet tøj, og det gør en
kæmpe forskel. Når man fx. skal sy en jakke, er kunsten
også, hvad man putter inden i jakken af indlægsmateri-

aler, som er med til at forme jakken og give den pasform,
som jeg går så meget op i, siger Helle. De er også med til
for skræddersyet tøj, er de få eller ingen stikninger. Det
betyder, at der ofte er en masse håndarbejde, f.eks. når man
sætter foeret i, det fæstnes til sidst i hånden.
Hvad nu hvis…
…man er faldet i staver over et dejligt stykke stof i udkommer folk med stoffet, andre gange kommer de med en
ide om, hvad de gerne vil have.
passer til det. Og vi tegner på det
modellen skal se ud. Så tager jeg
personlige mål, laver et mønster,
og så bliver modellen først syet
imellem skal lærredsmodellen
prøves en gang mere, og rettes
til igen. Så bliver den syet i
det rigtige materiale og der
skal prøves igen. Måske skal
noget rettes til og til slut bliver
tøjet færdiggjort. Jeg laver kun
unika, så med mindre kunden vil
Tegning, Alice Hansen have to af samme model, bliver
den kun brugt én gang, mens
mønstret danner grundlag for nye modeller.
Nogle af mine kunder får stort set syet et stykke tøj om
året. De opgaver, jeg igennem årene har haft, har været
spredt lige fra dåbskjole over brudekjoler til hverdagstøj. Og
som kommer og får syet hos mig, siger Helle.

Helle ved Skrædderiets indgangsdør

Over Skrædderiet i Brobergsgade 7 har tidligere hængt
et skilt, som gik i stykker, da man satte altaner op. Men
-

Der hænger altid et skilt på døren til værkstedet med aktuelle åbningstimer, som ikke er særlig mange, for jeg sidder jo
og arbejder, siger Helle. Ofte har jeg stof og mønstre spredt
ud over det hele, måske med sarte stoffer, hvor en enkelt
regndråbe kan gøre stor skade.

høje kvinder i kapper. Det er inspireret af et hulemaleri
fundet i Spanien og er den allerførste tegning, man kender
af mennesker med tøj på.

vi en tid.

Marie Markus

Omstrukturering
i Danske Bank
Der har længe verseret rygter om, at Danske Bank på Torvet
Michael J. Clausen om, hvad rygterne har på sig:
”Nej,” siger Michael J. Clausen; ”Banken lukker bestemt
ikke – men 8. november fjernes kasserne, så kontantekspeNørreport afdeling.”
Filialen på Torvet fortsætter så som det, direktøren kalder
en ekstra kontantautomat.
deres surt sammenskrabede skillinger, må så forudse en
noget længere omvej. Og det med en hygge- og pengesludder, når man vil ordne regninger i banken, er en fjern fortid.

Poul Cohrt

Den gamle sjældent brugte
Havnescene er til ombygning i Sydhavnen. Billedet
viser den liggende indenfor
ber. Ifølge værftsfolkene skal
fisketorvet placeres ”nær”
Ifølge christianshavnernet.
dk er det flydende fiske-

marked på vej til kajplads ud
ventedes at åbne i slutnintermin overholdtes ikke , så
vi venter.
skal være i tre etager med
toilet- og personalefaciliteter
i ”kælderen”, fiskestader,

foto: Poul

hvoraf hal vdelen af stadeholderne er fundet, og
sal skal have balkon med cafémøbler, hvor man kan nyde
det indkøbte med udsigt.
Bl. a. til Christianshavn og
Tekst of foto: owu

Har du brug for Tøjrens
Ny ’Laundry Service’ i designerbutik i Torvegade 20
skjorter. Vil du have dine ting til at holde sig pæne mere end
Dar. Måneden ud tilbyder hun alle kunder at genopfriske
maskine, hun har installeret i butikken på Christianshavn.
’Laundry Service’ startede den 17. september i Porte á
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Børn og bybier
På Christianshavns Fritids h je m h a r d e f åe t n y e
legekammerater. I foråret
ind i haven, som ligger på
Kløvermarksvej. Bierne
avlerforening og er et samarog fritidshjem’ som Chr.
Havns Fritidshjem er en

de fået en honningslynge og
ning af tavlerne for derefter
at putte det i slyngen og
tappe det gyldne guld ned
i en spand. Man har høstet
to gange i år, men denne
efterårsproduktion har ikke
Det har noget at gøre med

har produceret honning som

en del af deres egen honning!

og hældt på glas. Børnene
er med i hele processen og
de har gennemgået et lille

noget honning med hjem,
resten er solgt til forældre
og pårørende.

Børn og bybier

Den første honning

Foto: Lars fra fritidshjemmet

opmærksomme på den natur
der er lige for næsen af os.
Børnene lærer om den store
naturen og den mad der pro-

kursus så de nu kan kalde
har også været på kursus i

foto: Lars fra fritidshjemmet

Fritidshjem har med projek-

ligheden for at opnå adgang
til Den Centralafrikanske

er, og ingen er hurtigere på

Hvis du sender din maila-

diamanter.
Instruktion : Mads Brügger,

-

får du programmet tilsendt.
Fri entre
Onsdag den 3. oktober
kl. 19
Ermanno O lmis mest er-

Onsdag den 17. oktober
kl. 19
Filmen følger en gruppe
pensionerede englændere,

På trods af deres dårlige

det meste ud af deres pension og derfor drager til det

nakken.....
Instruktion: George Roy
Hill. 105 min. Danske undertekster
Onsdag den 31. oktober
kl. 19
merende drama handler om

fortælling om et milanesisk
kærestepar, hvis anstrengte
da manden siger ja til et
skillelsen følger ensomhed,
længsel og, måske, nye perspektiver, der kan forny
menneskekærlighed præger
else af almindelige mænd og
kvinder og menneskehjertets
Vises med eksklusive danske
undertekster.
Onsdag den 10. oktober
kl. 19
Mads Brüggers forrygende
dokumentarfilm om en
dekadent hvid europæer
sadørtitel der ankommer
til Den Centralafrikanske
der som en godgørende rig
forretningsmand, der skal
- dette, for at ansætte de
lokale og undervise dem i,
hvordan man laver dette
simple stykke fyrtøj. Uofficielt er han der i virke-

for det nyligt restaurerede
Marigold Hotel, og ideen om
et liv i ren afslapning, ankommer de til et palads, der
er ren facade. Filmens instruktør, John Madden, der

rutinerede, engelske skuespillere som Judi Dench,
til dette komiske drama om
forfra.
Instruktion: John Madden.
Danske undertekster
Onsdag den 24. Oktober
kl. 19
D et t e e r e n af de m es t
po pu lære w est ern s, der
nogensinde er lavet , om

end Butch Cassidy til at
-

ikke i honningen. Derudover
ligt, alt efter hvilke områder

altanen og parkerne og de
Marie Sinius-Clausen

Fysisk aktivitet skal
hjælpe med lektielæsningen. Den 13. sep-

Christianshavns Bibliotek

titler, så du må hente pro-

terne er tidligere hjemløse
og langtidsledige. Desuden
kan det tilskyndes læserne

det faktisk er et rent natur-

Rugby og lektier

Filmklub på
Vi må ikke reklamere uden

Udover det miljømæssige
har projektet også fokus på

anderledes lektiecafé
dørene op for faglig
indlæring og fysisk udpå
Arsenalvej 2, lige der
Tanken er at eta-

noget, der kan få verdens

tre dage skal nå at lære sanden skolens afslutningsfest.
De eneste forhindringer der
stiller sig i vejen for dem er
og deres koreanske forsangers manglende japanske
ordforråd. Det er en lidt
som har gået sin sejrsgang
på diverse filmfestivaler
verden over. Den er ikke
stemningsfulde underlægningsmusik, og de fantastiske ørehængende pop-punk
The Blue Hearts.
Japan, 2005. 114 minutter.
Vises med eksklusive danske
undertekster.

mødes og
hygger over spil, leg,
sport og rekreation, så
vennerne plejes.
Alternativ lektielæsning
Formålet med initia-

Lektielæsning i Rugbyklubben.

mellem Red Barnet Ungdom
er at gøre lektiehjælpen
mere attraktiv, så tanken
om kedsommelig indlæring
erstattes af glæden ved alternativ indlæring i omgivelser,
hvor fysisk aktivitet indgår
som del af programmet. Det
måder at anskue lektiehjælp på i den forstand, at
virker mere appellerende for
drengene.
en spændende måde at anskue lektiehjælp på således,
før sportslig udfoldelse. Jeg
-

Foto medsendt

isere og hygge, og lektierne i
en fornøjelse, frem for en
projektleder.

Målet med denne form for
lektiecafé er, at det skal være
sjovt at lave lektier, og ikke

tiehjælp som indledning til

unge om ugen i lektiecaféen.

med diverse lokalforeninger
-

Kontakt
Hvis du vil vide mere om
projektet, kan du kontakte
Integrationskonsulent Alex-

mindst én gang om ugen og
lokaler.
Projektets primære målgruppe er drenge fra 10 til
-

på
tungdom.dk, eller kontakpå

.

Projektet er hovedsageligt

i forvejen kommer i sport-

Barnet Ungdom, med Amag-

fra lokalområdets skoler,

aktør.
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